
 
 

РОКОВНИК 
ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 
ЗА ПРЕДСЕДНИКЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КИКИНДА РАСПИСАНИХ ЗА 09.12.2012. 
 

Рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за председнике 
месних заједница на територији општине Кикинда утврђени су: 
 
1.Одлуком о расписивању избора за  председнике месних заједница на територији 
општине Кикинда ( Службени лист општине Кикинда број  27/12) 
 
2.Законом о локалним изборима ( Службени гласник РС 129/207, 34/10-Одлука УС 
и 54/11) 
 
3.Законом о избору народних посланика ( Службени гласник РС 35/00, 57/03-
Одлука УСРС, 72/03-др.закон, 75/03-исправ.др.закона, 18/04, 101/05-др.закон,85/05-
др.закон, 101/05-др.закон, 28/11-Одлука УС, 36/11 и 104/09-др.закон) 
 
 
Према наведним прописима рокови су следећи: 
 
1.Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи 
-избори су расписани за 09.12.2012. 
-почетак вршења изборних радњи- од 23.10.2012. 
-прописивање образаца за потпис бирача који подржавају кандидата и других 
образаца у вези са подношењем кандидатуре – до 23.10.2012. у 24,00. 
 
2.Обавештавање грађана о изборним радњама, кандидатима  и другим 
значајним догађајима- све време у поступку избора, осим у време предизборне 
тишине 
-предизборна тишина- од 07.12.2012. у 00,00 и траје до затварања бирачких места  
 
3.Бирачки спискови 
-обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки списак- од 19.10.2012. до 
закључења бирачког списка- 23.11.2012.у 24,00. 
 
-достављање овереног извода из бирачког списка- у року од 48 часова од доношења 
решења о закључењу бирачког списка 
 
 
4.Бирачка места и бирачки одбори 
-одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места- до 19.11.2012.у 24,00 
-именовање председника и чланова бирачких одбора у сталном саставу- до 
29.11.2012. у 24,00 



 
5.Кандидатура 
-подношење кандидатуре- до 23.11.2012. у 24,00 
-повлачење кандидатуре-до дана утврђивања листе кандидата односно до 
29.11.2012. у 24, 00 
-проглашење кандидата и достављање решења- одмах по пријему, а најкасније у 
року од 24 часа од пријема потребне документације 
 
-утврђивање и објављивање листе кандидата- до 29.11.2012. у 24,00 
-увид у поднете кандидатуре и документацију-у року од 48 часова од дана 
објављивања листе кандидата 
 
6.Спровођење избора 
-достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора- до 
04.12.2012. 
-примопредаја изборног материјала бирачким одборима  08.12.2012.  
-отварање бирачких места и гласање- 09.12.2012. од 07,00-20,00 
 
7.Утврђивање и објављивање резултата избора 
-утврђивање резултата гласања на бирачким местима и предаја изборног 
материјала  Изборној комисији месне заједнице- у року од 8 часова од часа 
затварања бирачког места 
-објављивање резултата избора- 10.12.2012.  
 
8.Заштита изборног права 
-приговор  Изборној комисији месне заједнице  због неправилности у поступку 
кандидовања,спровођења,потврђивања и објављивања резултата избора-у року од 
24 часа када је донете одлука односно извршена радња или учињен пропуст 
- Изборна комисија месне заједнице  доноси и доставља решење по приговору- у 
року од 48 часова од пријема приговора 
 
9. Утврђивање изабраног кандидата и издавање уверења о избору за 
председника месне заједнице 
-Изборна комисија месне заједнице утврђује изабраног  кандидата и  издаје 
уверење о избору до 10.12.2012. 
 
10. Достављање записника 
 Изборна комисија месне заједнице доставља записник о резултатима гласања  
Комисији за припрему и организацију избора за председнике месних заједница на 
територији општине Кикинда 10.12.2012.  
 
 


